
 
 
ОПИСАНИЕ 
Таблетките Cor-Pak® осигуряват изключително 
ефикасен сух метод на защита на опакованите 
метали. Използвайки технологията VpCI 
(Изпаряващ се козионен инхибитор), тези лесни за 
употреба таблетки осигуряват антикорозионна 
защита на черни и цветни метали до 24 месеца. 
VpCIs се превръщат в пара, след което се закрепят 
за металните повърхности, като достигат дори и до 
най-отдалечените места. Защитният 
мономолекулярен слой няма нужда да бъде 
премахван преди обработка или манипулация. 
Наред с това, таблетките 
Cor-Pak® не съдържат нитрити, фосфати и 
силикати, което прави таблетките безопасни за 
употреба и приложение.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблетките Cor-Pak® са разработени, с цел да 
защитават продукти, елементи или части, когато се 
опаковат в картонени кутии, пластмасови опаковки 
или торби, и метални, пластмасови или дървени 
контейнери.  
 
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ  
• Сглобени механизми, части или елементи 
• Електрически или електронни съоръжения и 
контролни табла  
• Морско или търговко електронно оборудване  
• Вътрешни осветителни тела  
• Двигатели и механични контролни табла 
• Инструменти, резервни части и съставни 
елементи 
• Гайки, болтове, гвоздеи, винтове и резета  
 
 

ПРЕДИМСТВА  
• 1 таблетка предпазва до 7.1 литра затворено 
пространство 
• Поставят се лесно в опаковката ръчно или 
автоматично  
• Няма нужда от напръскване, забърсване, 
боядисване или подготовка на повърхността  
• Действието на паро фаза корозионния инхибитор 
предпазва недостъпни или труднодостижими 
повърхности   
• Ако покритието VpCI се наруши като се отвори 
опаковката, то се възстановява чрез непрекъсната 
защита на парите при повторното затваряне  
• Защитените птодукти могат да бъдат доставени 
до клиентите, без да се премахва  
VpCI слоя, тъй като няма нужда от обезмасляване 
или почистване преди употребата на продукта 
• Не се изисква подмяна; ефикасни до 24 месеца  
• Защитените части, елементи и механзими могат 
да се изпозлват веднага 
• Покритието VpCI не влияе на дейността на 
повечето електрически и електронни компоненти  
• Най-икономичният модел на VpCI  
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Поставете таблетките Cor-Pak® в опаковката 
ръчно или автоматично. Веднага след това просто 
запечатайте опаковката.  
При нормални условия на околната среда, една 
таблетка Cor-Pak® трябва да се изпозлва за 7.1 
литра затворено пространство. При по-тежки 
среди, изпозлвайте две таблетки за 7.1 литра 
затворено пространство.  
 
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ  
•Въглеродна стомана 
•Алуминий 
•Мед 
•Сребро 
•Месинг 
•Неръждаема стомана 
•Спойки 
 
КАЧЕСТВА 
Вид: прах в таблетка 
Тегло на една таблетка: приблизително 0.85 гр 
Външен вид: синя 
Надпис: няма 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ  
Изпозлват се само, ако са запечатани в опаковки, 
като например картонени кутии, пластмасови 
опаковки или торби, метални, пластмасови и 
дървени контейнери.  
 

 
 
 
 
 
 
 
ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
Таблетките Cor-Pak® се предлагат в бутилки по 
приблизително 1,000 броя, 4 бутилки в една кутия. 
Не съхранявайте при температура над  
66ºC. Срокът на годност на таблетките Cor-Pak® в 
запечатани бутилки е до 24 месеца.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ  ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН 
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
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